
  
Гражданска коалиция за устойчиво ползване 

  на фондовете на Европейския съюз 

ел. поща: eufundsbg  @  bluelink  .  net  
www.bluelink.  info  /  eu  -  funds  

До: г-н Йордан Мирчев (НДСВ)
г-н Радослав Илиевски (КБ)
г-н Румен Ангелов (БНС)
Председателя на Парламента
Председателя на Комисията по гражданско общество и медии
Председателя на Комисията по европейските въпроси
Председателя на Комисията по околна среда и водите
Председателя на Комисия за борба с корупцията
Председателите на парламентарните групи
г-н Петър Берон
Програма достъп до информация

Становище 
по

Проект за изменение и допълнение на ЗДОИ, сигн. № 754-01-41/28.02.2007 г. 
Внесен от народните представители Йордан Мирчев (НДСВ), Радослав Илиевски 
(КБ) и Румен Ангелов (БНС) на 28.02.2007 г.

Уважаеми дами и господа,

Долуподписаните над 35 граждански организации от цяла България, обединени в 
Коалиция за устойчиво използване на фондовете на Европейския съюз, 
изразяваме категоричното си несъгласие с внесения от народните представители 
Йордан Мирчев (НДСВ), Радослав Илиевски (КБ) и Румен Ангелов (БНС) на 
28.02.2007 г. проектозакон за изменение и допълнение на ЗДОИ.

Работейки от години в областта на наблюдението и контрола на обществени 
средства, напомняме за огромното значение на принципа за свободен широк 
достъп до обществена информация. Основата на съвременната европейска 
демокрация се крепи на достъпа до информация и възможността на всеки 
гражданин да поиска законов контрол върху действията на администрацията и 
политиците на всички нива на общественото управление.

Препоръка № 2 (2002 г.) на Комитета на министрите на държавите-членки на 
Съвета на Европа относно достъпа до официални документи е категорична: 

“широкият достъп до официални документи ... повишава ефективността и 
ефикасността на администрацията и подпомага поддържането на нейната 
почтеност като предотвратява риска от корупция””.
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Във време, когато Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) разследва и 
разкрива все повече случаи на злоупотреби с обществени средства в България, 
смятаме за меко казано неуместно внасянето на визирания законопроект. 
Считаме предложените промени, начинът им на предлагане и компетентността (по 
този въпрос) на органа изготвил предложенията за неадекватни и апелираме 
промените да бъдат оттеглени от вносителите и отхвърлени от комисиите в които 
ще бъдат разглеждани.

В заключение искаме да отбележим, че в регламента на Съвета на министрите и 
Европейския парламент 1049/2001 за достъп до документи издадени и 
съхранявани от европейските институции е записано изрично, че заявителят не е 
задължен да декларира причините за своето искане за информация1.

Предлаганите промени в ЗДОИ биха могли да доведат до несъответствие с 
практиките и стандартите поставени от регламента и в крайна сметка да доведат 
до един много по-некачествен достъп до информация.

От името на коалицията:

Ивайло Хлебаров 

Национален координатор на Банкуоч за България, 

ЕС „За Земята“ член на CEE Bankwatch Network

 eufundsbg@bluelink.net  0898 252 303, 

Участници: Информационен и учебен център по екология, Институт за зелена политика, ЕС „За 
Земята”, „Агролинк”, Българска Фондация „Биоразнообразие”, Българско дружество за защита на 
птиците, СДП „Балкани”, Световен фонд за дивата природа – Дунавско-Карпатска програма (WWF – 
DCP), НД „Екогласност”, ГеоЕкоКлуб „Академика” - Велико Търново, Обществен център за околна 
среда  и  устойчиво  развитие  –  Варна,  "Земя  завинаги"  –  Свищов,  "Екомисия  21  век"  –  Ловеч, 
„Отворено общество” – Русе, Сдружение „ЕкоФорум”, ЕС „Деметра”, Сдружение "Надежда - 2002" - 
Горна  Оряховица,  Младежки  образователен  център  –  Плевен,  "Асоциация  за  граждански 
инициативи Лотос" -  Ловеч, Фондация "Идея за Русе", Агенция за устойчиво развитие на Русе и 
региона, "Подай ръка" – Павликени, Център за регионално развитие и интеграция  - Свищов, "Искам 
да  знам"-Шумен,  Център  на  НПО  –  Разград,  "Партньори"  –  Търговище,  РЕКИЦ  "Читалища"  – 
Силистра, Клуб на НСО – Търговище, Клуб "Социално развитие" – Добрич, Сдружение "Солидарно 
общество"  –  Шумен,  Евро  инфо  център  –  Добрич,  СД  "Младежки  перспективи"  –  Шумен,  НД 
"Екогласност"- В. Търново,  ДСИР "Никополис" – Никопол, Сдружение "Българката европейска жена" 
– Свищов, Сдружение "Европейски демократичен път" - В. Търново

1Регламент 1049/2001, член 6. REGULATION (EC) No 1049/2001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 
AND OF THE COUNCIL of 30 May 2001 - „...The applicant is not obliged to state reasons for the 
application.“
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